
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/236/2013 

RADY GMINY PĘCZNIEW 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowych  

warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków 

wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta nauczyciela (t.j.: Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674, zmiany: z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz, 1600, 

z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 

1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, 

Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, 

poz. 1206, z 2012 r. poz. 908, poz. 1544, z 2013 r. poz. 675), w związku z § 3 i § 10 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-

sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2005 r. Nr 22, poz. 181, zmiany: z 2006 r. Nr 43, poz. 

293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 222, poz. 1755, z 2010 r. 

Nr 131, poz. 885, z 2011 r. Nr 161, poz. 967, z 2012 r. poz. 790, z 2013 r. poz. 913) Rada Gminy Pęczniew 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pęczniew, 

stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXII/134/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmia-

na: uchwała Nr XXIII/143/2009 Rady Gminy Pęczniew z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwała Nr VIII/42/2011 

Rady Gminy Pęczniew z dnia 29 czerwca 2011 r. i uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy Pęczniew z 

dnia 23.10.2013 r., wprowadza się zmiany:  

1) w § 2 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„ust. 1 pkt 15. Dyrektor Szkoły/Zespołu Szkół w ramach posiadanych środków na dany rok budżetowy, 

może przyznać dodatek motywacyjny:  

- nauczycielowi stażyście 60,00 zł miesięcznie,  

- nauczycielowi kontraktowemu 70,00 zł miesięcznie,  

- nauczycielowi mianowanemu w wysokości 85,00 zł miesięcznie,  
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- nauczycielowi dyplomowanemu w wysokości 100,00 zł miesięcznie,  

- nauczycielowi pełniącemu funkcję Wicedyrektora Szkoły/Zespołu Szkół w wysokości 160,00 zł mie-

sięcznie,  

- Kierownikowi Filii Szkoły/Zespołu Szkół w wysokości 100,00 zł miesięcznie.  

Wójt Gminy Pęczniew w ramach posiadanych środków na dany rok budżetowy, może przyznać dodatek 

motywacyjny:  

- Dyrektorowi Szkoły/Zespołu Szkół w wysokości 200,00 zł miesięcznie,  

- Dyrektorowi Publicznego Przedszkola w wysokości 200,00 zł miesięcznie”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze oraz 

obowiązki kierownicze w zastępstwie przewidziane w statucie szkoły w wysokości:  

1) Dyrektorowi Szkoły/Zespołu Szkół - 900,00 zł miesięcznie;  

2) Wicedyrektorowi Szkoły/Zespołu Szkół - 620,00 zł miesięcznie;  

3) Kierownikowi Filii Szkoły/Zespołu Szkół - 450,00 zł miesięcznie;  

4) Dyrektorowi Publicznego Przedszkola - 715,00 zł miesięcznie. 

2. Nauczycielom realizującym zadania z tytułu powierzonych dodatkowych funkcji przysługuje dodatek 

za:  

1) wychowawstwo klasy w wysokości - 80,00 zł miesięcznie;  

2) opiekuna stażu w wysokości - 100,00 zł miesięcznie.”. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/224/2013 Rady Gminy Pęczniew z dnia 23 października 2013 r.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy Pęczniew: 

Jerzy Zych 
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